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KANSAINVÄLISYYSOHJELMA 2018 – 2021
Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta-ajatus ja visio kansainvälisyyden
näkökulmasta
Tulevaisuuden tekijät tarvitsevat yhä enemmän monipuolisia kansainvälisyystaitoja. Globalisaatio ja
muuttoliike koskettavat jokaista työelämässä ja paikallisyhteisöissä. Kansainvälisyys näkyy ja kuuluu
kaikkialla ja on osa arkipäivän elämäämme. Tavastiassa eri kulttuurit, kansainväliset yhteydet ja kielellisten, kulttuuristen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen nähdään voimavarana. Kansainvälisyys
ja monikulttuurisuus vahvistavat Tavastian opiskelijoiden ja henkilöstön toimintavalmiuksia globalisoituvassa toimintaympäristössä.
Koulutuskuntayhtymä Tavastian kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on aktivoida opiskelijoita ja
henkilöstöä parantamaan valmiuksiaan toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä
yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Tavastia tarjoaa opiskelijoilleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan.
Kansainvälisyys kytkeytyy tiiviisti Tavastian arvoihin. Kansainvälisyys tukee osaamisen kehittämistä,
tulevaisuuden taitojen hankkimista ja elinikäistä oppimista. Tarjoamme opiskelijoille ja henkilöstölle
mahdollisuuden osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyö kansainvälisten kumppaniemme
kanssa on osa arkipäivän toimintaamme. Uskallamme kokeilla uutta ja uudistua kansainvälisyyden
avulla.
Kansainvälisyyttämme jäsentää alla oleva kuva.
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Kansainvälisyys laaja-alaisena osaamisena ja työelämätaitona
Kansainvälisyys näkyy asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä. Kansainvälisyyskasvatus näkyy
opiskelijoiden myönteisinä asenteina vieraita kulttuureja ja kansalaisia kohtaan, uskalluksena kohdata erilaisia ihmisiä ja kommunikoida heidän kanssaan vieraalla kielellä ja ymmärryksenä ja kiinnostuksena niin oman maan kuin vieraan maan kulttuuriin ja taiteeseen. Kansainvälisyys on osa
yksilön työelämän taitoja ja se näkyy suvaitsevaisuutena, suhteellisuudentajuna ja kohtaamisen valmiuksina. Opiskelijoiden henkilökohtaisissa suunnitelmissa otetaan huomioon kansainvälisyysvalmiuksien vahvistaminen.
Kotikansainvälisyys
Kotikansainvälisyys on kykyä arvostaa ja hyödyntää kansainvälistä vuorovaikutusta arkipäivän
toiminnassa niin kasvokkain kuin eri medioiden välityksellä. Kansainvälisten tietolähteiden ja
sovellusten hyödyntäminen opiskelussa sekä yhteistyö eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa
kuuluvat kotikansainvälisyyteen. Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan tulevat vaihto-opiskelijat ja
ulkomainen henkilöstö vahvistavat oppilaitosten kehittämistä ja tulijoiden kansainvälisyystaitoja
hyödynnetään osana opetusta. Tulijoiden ohjauksessa ja vapaa-ajan toiminnassa tehtävä yhteistyö
opinnollistetaan osaksi opintoja. Projektioppiminen muiden oppilaitosten ja kolmannen sektorin
kanssa tai perhemajoituksen tarjoaminen ovat myös osa kotikansainvälisyyttä. Vapaa sivistystyö
tarjoaa avoimia kieliopintoja vaihto-opiskelijoille
Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys
Kansainvälisyys vahvistaa kansallista ja seudullista elinvoimaa. Toimimme yhteistyössä oman seutukunnan, valtakunnallisten toimijoiden ja alueen muiden oppilaitosten kanssa kansainvälisyyden
edistämiseksi. Alueen yritykset hyödyntävät kansainvälisiä työharjoittelijoitamme, ja osallistumme
alueen elinvoimaa vahvistaviin kansainvälisiin hankkeisiin. Tarjoamme täydennyskoulutusta, joka
tukee seutukunnan kansainvälisyyttä. Osallistumme yhteistyöhön koulutusviennissä.
Kansainvälinen liikkuvuus
Opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuudet ovat osa opintoja. Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta hyödynnetään henkilöstön kehittämisessä. Liikkuvuusjaksot kestävät alle viikosta muutamaan
kuukauteen. Lukio-opiskelijoiden vaihtojaksot ovat pisimmillään lukuvuoden mittaisia.
Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitoksilla on pitkä kokemus eri rahoittajien ja omarahoitteisten
kansainvälisten hankkeiden hoitamisessa. Kansainvälisiä hankkeita Tavastiassa toteutetaan joka
vuosi. Tavastialaisten kansainvälistä liikkuvuutta pidetään vähintään aikaisemmalla tasolla.
Tavastia myös ottaa vastaan kymmeniä ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia vuosittain. Yhteistyökumppaneita koulutuskuntayhtymällä on noin 30 maassa, pääasiassa Euroopassa. Kansainvälisyysasioissa yhteistyötä tehdään kotimaassa muun muassa Väli-Suomen ammatillisten oppilaitosten
kumppanuusverkostossa sekä SOTENET-verkostossa. Lukiot vastaanottavat vuosittain 5-10 vaihtooppilasta koko vuodeksi.

Kansainvälisyysohjelman tavoitteet ja toiminta
Kansainvälisen toiminnan hyvien käytänteiden hyödyntäminen
Kansainvälisen vaihdon prosessia suunnitellaan, päivitetään ja kehitetään yhdessä kuntayhtymän
oppilaitosten kanssa ja huolehditaan siitä, että ulkomaanjaksot sisältyvät opintoihin. Hyödynnetään
kieliopintojen kytkeminen kansainväliseen yhteistyöhön. Hyödynnetään kuntayhtymän ja alueen
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muiden oppilaitosten ja elinkeinotoimijoiden yhteistyötä, kontakteja ja synergiaa kansainvälisyyden
edistämisessä.

Vierailevien opettajien ja opiskelijoiden hyödyntäminen opetuksessa ja muussa
toiminnassa
Tavastiaan tulevien vierailevien opettajien ja muiden asiantuntijoiden asiantuntemusta ja kansainvälisyyttä hyödynnetään osana oppilaitosten jokapäiväistä toimintaa. Vaihto-opiskelijoille tarjotaan
mahdollisuuksia osallistua ammatilliseen koulutukseen tai vapaaseen sivistystyöhön, esimerkiksi
kieliopinnoissa. Tarjotaan mahdollisuus saada opintosuorituksia kansainvälisen yhteistyön tapahtumien järjestelyistä.
Yhteistyöverkostot ja viestintä
Esittelymateriaalit päivitetään ja kansainvälisyyden sisäisiä yhteistyörakenteita kehitetään, jotta tieto
vierailuista ja kontakteista välittyisi ajantasaisesti. Tavastian oppilaitokset ovat mukana kansainvälisyyshankkeita ja koulutusvientiä edistävissä verkostoissa. Opetushallituksen järjestämiin kansainvälisyyskoulutuksiin ja -tilaisuuksiin osallistutaan aktiivisesti ja tarjotaan mahdollisuuksia toimia kokouspaikkana. Huolehditaan liikkuvuuksien tilastollisesta seurannasta Opetushallitukselle.
Opettajien ja esimiesten tuki kansainvälisyysosaamisessa
Kehityskeskusteluissa ja TVA-keskusteluissa kerätään tietoa henkilöstön osaamisesta ja halukkuudesta kansainvälisyystoimintaan. Henkilöstön osaamista hyödynnetään kansainvälisyysasioissa ja
osaamista vahvistavaa täydennyskoulutusta tuetaan. Kansainvälisyydestä kiinnostuneita tuetaan
hankehauissa ja toimijoille järjestetään mentorointia. Opettajien ja muun henkilöstön osaamista kotikansainvälisyyden ja ulkomaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä vahvistetaan.

Kansainvälisyysohjelman toteutus ja seuranta
Kansainvälisyysohjelmaohjelma osana tuloskorttia
Kansainvälisyysohjelman vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen määritellään toiminta- ja taloussuunnitelman tuloskortissa.
Vuodelle 2018 on tuloskortissa listattiin seuraavat kansainvälisyysohjelmaa edistävät toimenpiteet:
Opiskelijat
▪ Opiskelijan opiskelu- ja työelämävalmiuksiin sekä sisäiseen yrittäjyyteen panostaminen LU,
AOT
o Materiaalin laatiminen, opiskelu- ja työelämävalmiuksiin, projektioppimisen lisääntyminen
o Opiskelijan kv-vaihtoon valmentava moodle-kurssi tarkistettu
▪ Kansainvälisen vaihdon hyödyntäminen opinnoissa seka kotikansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääminen
o Kansainvälisyystoiminnan uudelleen organisointi
o Osastoille nimetty kv-koordinaattorit ja kv-tiimi perustettu, kv toiminnan työnjaon tarkistaminen jatkuu
Vuoden 2019 tuloskortissa:
▪

Kansainvälisyyden vahvistaminen, esim. KV-vaihtojen huomioiminen opinnoissa (Opiskelijoiden kansainvälisyyspolun rakentaminen)
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Organisaatio
▪ Kansainvälisyyden hyödyntäminen yli oppilaitosrajojen, henkilöstön yhteistyö ja kansainvälisten verkostojen kartoittaminen ja hyödyntäminen
o Yhteistyön lisääminen kuntayhtymän oppilaitosten välillä. Kansainvälisyyspalveluiden uudelleen organisointi vastaamaan paremmin opetuksen tarpeita
o Yhteistyö oppilaitosten välillä aloitettu, hankkeissa hyödynnetty eri oppilaitosten osaamista ja yhteyksiä
▪ Koulutusviennin strateginen selvittäminen
o Koulutusvientiyhteistyö on jatkunut HAMKin kanssa. Koulutusvientimatka Kiinan markkinoille on tehty ja prosessi jatkuu tuotteistamisella 2019 yhdessä
muiden VÄLKKY-oppilaitosten kanssa.
Vuoden 2019 tuloskortissa:
Kansainvälisyystoiminnan yhteistyön hyödyntäminen oppilaitosten kesken

Talous ja puitteet
▪ Aktiivisuuden lisääminen kansainvälisyyden hankehauissa
o On osallistuttu neljään hankehakuun joko itse tai yhdessä kumppanien
kanssa
Henkilöstö
Vuoden 2019 tuloskortissa
▪ Henkilöstön osaamisen tunnistaminen, osaamistarpeiden ennakointi ja tiimin
osaamisen suunnitelmallinen vahvistaminen osana kehityskeskustelua
(kansainvälisyyden huomioon ottaminen kehityskeskusteluissa)

Kansainvälisyysohjelman seuranta
Kansainvälisyysohjelman seurannasta vastaa yhtymähallitus. Ohjelman toteuttamista seuraa myös
ohjelmakauden aikana perustettava kansainvälisyyden asiantuntijaryhmä. Ohjelman operatiivisesta
toteutuksesta vastaa kuntayhtymän johto. Johdon tehtävänä on
▪ ottaa huomioon ohjelma Tavastian toiminnassa
▪ seurata ja raportoida ohjelman toteutumista
▪ tehdä esityksiä ohjelman päivittämisestä
▪ tiedottaa ohjelmasta henkilökunnalle ja opiskelijoille.
Kansainvälisyysohjelman vastuuhenkilönä toimii kehitysjohtaja.
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